Beretning
Lokalrådets årsmøde, tirsdag den 30. marts 2021.
LOKALRÅDETS SAMMENSÆTNING OG AKTIVITETER:
Det seneste år blev noget anderledes end vanligt, også for lokalrådet. Pga. coronaen i 2020 måtte vi
desværre aflyse det ordinære årsmøde. Efterfølgende måtte vi tage en timeout eller pause pga.
restriktionerne. Midt i juni 2020 genoptog vi lokalrådsmøderne igen og fik derefter afholdt i alt 5 fysiske
møder indtil vi i december måtte aflyse igen. Det gik desværre ud over vores juleafslutning. Her i 2021 har
vi indtil nu afholdt 2 online lokalrådsmøder, - det har indtil videre fungeret fint.
•

I juni 2020 konstituerede lokalrådet sig som følgende:
o Formand Bjarne Østerlund
o Næstformand Anne-Dorthe Poulsen
o Kasserer Richard Østerballe
o Sekretær Grethe Hansen

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Arne Andersen, Jens Chr. Mathiasen, Rasmus Vemmelund, Steffen Kjær
Johansen og Lars Graver. Dvs. at lokalrådet fortsatte med uændret udseende, på nær sekretærposten, hvor
Arne Andersen blev afløst af Grethe Hansen.
For en god ordens skyld skal jeg pointere at lokalrådet som sådan ikke levede op til vores vedtægter pga.
det aflyste årsmøde, idet hverken beretning eller regnskab af gode grunde ikke kunne godkendes af
borgerne. Jeg håber at man bærer over med os.
På trods af et udfordrende 2020, har lokalrådet været aktivt på flere fronter, ikke mindst i de
arbejdsgrupper og underudvalg, som efterhånden er etableret. Vi har følgende aktive grupper:
•

Kommunikationsgruppen som tager sig af hjemmesiden, Givskud.dk, Facebooksiden ”Det sker i
Givskud” og infotavler.

•

En gruppe som har arbejdet med vådområdeprojektet langs vandløbene Kulstrømmen og Givskud
bæk.

•

Gruppen Riis-Givskud Invest som arbejder med modernisering af bymidten mv.

•

Gruppen vedr. afkobling af regnvand (LAR) i samarbejde med Vejle Spildevand/Vejle kommunes
Natur og miljøafdeling.

•

En gruppe som har arbejdet med Delebilsordning og samkørselsapp.

•

Stigruppen, som i perioden har kørt lidt på lavt blus, men som vi håber kommer op at køre igen.

•

En ny gruppe som arbejder med Givskud som klimalandsby

•

Et par små ad hoc grupper vedr. vejviserskilt, cykelstier og cykelstation.

Derudover har lokalrådet naturligvis deltaget i en række møder, primært onlinemøder i relation til det
kommunale udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati (ULN) samt møder med andre kommunale
afdelinger.
VISION, STRATEGI og HANDLINGSPLAN:
•

Lokalrådets VISION 2018-25 er fortsat at lokalområdet Givskud skal være et moderne
landsbysamfund med Givskud by som ”Den grønne landsby”. Visionen omfatter en forventet vækst
af indbyggertallet fra de nuværende ca. 1250 til ca. 1500 borgere i 2025.

•

Lokalrådets STRATEGI 2018-25 er at sikre udviklingen i Givskud området, så vi fortsat kan:
o Fastholde en fortsat positiv udvikling i områdets bosætning, dvs. sikre at der er mulighed for
at etablere nye leje- og ejerboliger, samt sikre at vi har en skole, børnehave og vuggestue
og en dagligvarebutik.
o Fastholde og tiltrække lokale service- og erhvervsvirksomheder
o Sikre at vi har en optimal infrastruktur af høj kvalitet, dvs. veludbygget vejnet, cykel- og
vandrestier og busforbindelser.
o Arbejde for en fortsat forskønnelse for byen og området, dvs. sikre og udvikle natur i
byrummet, bynær natur og naturen i det åbne land og herunder også en styrkelse og støtte
til vores grønne bylaug.
o Forsætte med at udvikle områdets turisme, dvs. udvikle og støtte vores nuværende
turistattraktioner med Givskud Zoo som den vigtigste, samt Hærvejen og Riis bakker.
o Udvikle og understøtte den gode udvikling, som sikrer et bredt kulturtilbud, det være sig
både sportslige, sociale samt fritidstilbud i det hele taget.
o Optimere og sikre vores kommunikation til alle borgere i lokalsamfundet via værktøjer som
hjemmesiden Givskud.dk, Facebook og anden form for info.

•

Ud over Lokalrådets Vision og Strategi 2018-25, så har vi haft en Handlingsplan 2019-20, som nu
skal opdateres og fornyes med Handlingsplanen 2021-22. Jeg vil undlade at gennemgå den gamle
handlingsplan og den kommende, idet de i stort omfang er identiske med årets aktiviteter som jeg
nævner nu.

•

HVAD HAR LOKALRÅDET ARBEJDET MED i 2020 OG HVAD SKAL VI I GANG MED I 2021?
Her er et udpluk af de ting vi har beskæftiget os med:

•

Boligprojektet Elmelunden som nu så småt er sat på skinner efter kommunens vedtagelse i
december 2020 af lokalplan for hele området. Dvs. ud over fase 1, som omfatter 15 almene
lejeboliger, er der også nu godkendt lokalplan for resten af arealet, altså fase 2. Fase 2 kan omfatte
enten rækkehuse eller enkelthuse. Det betyder at der i fase 2 er mulighed for 35 til 50 huse
afhængig af hvad der bliver bygget. Tilbage til fase 1, rækkehusene. De vil blive opført af

boligselskabet DOMEA som allerede har lejeboliger i Givskud. Ud over de 15 boliger i Givskud,
opfører Domea 15 boliger i Thyregod og 10 i Vonge og opererer med alle boliger i et samlet projekt.
Vi kender ikke alle detaljer endnu, men der bliver formentlig tale om 6 dobbelthuse og en klynge
med 3. De første forslag og skitser viser huse på ca. 90 m2 med carport og redskabsrum. Mht.
tidshorisonten, så har Domea for nylig meldt ud, at man forventer byggestart i sensommeren eller
efteråret 2021. De har også lovet at der bliver et infomøde her i Givskud i efteråret, hvor man vil
fortælle om projektet. Et lille hint om hvordan det evt. kunne komme til at se ud: Prøv at besøge
Rosenhaven i Nr. Snede, - hvor Domea færdigbygget boliger, som måske vil svare til dem her i
Givskud. Lokalrådet har foreslået Vejle kommune at udføre en ”grøn byggemodning” af området,
dvs. inden byggeri af boliger, anlægge stier, beplantning samt etablering af regnvandsbassiner mv.
De har lovet at overveje det.
•

Lokalrådet nedsatte i efteråret 2019 en arbejdsgruppe Riis-Givskud Invest som bl.a. på baggrund af
et ”brainstormningsmøde” i Zooasen i Givskud Zoo, besluttede at fokusere på renovering af
Givskud´s bymidte, herunder ikke mindst den nuværende dagligvarebutik. Riis-Givskud Invest har
siden da afholdt utallige møder med forskellige interessenter, herunder ikke mindst vores lokale
købmand. Butikken kører under konceptet ”Min købmand” som er en del af dagligvarekæden
Dagrofa som også har været inviteret til møde. Der har ligeledes været afholdt et par møder med
en investorgruppe JHJ-byg fra Vejle, som dog i sidste ende ikke var interesseret. Gruppen har også
haft møde med Vejle kommunes planchef Lars Buksti og staben omkring ham. Vores købmand Bo
Them Jensen valgte dog til sidst selv at gå videre med planer om en renovering af butikken. RiisGivskud Invest har en grundlæggende ide om at man evt. bør bygge en ny dagligvarebutik, gerne
med en central placering, f.eks. i nærheden af Givskud Zoo, for om muligt at udnytte det store
kundepotentiale som 400.000 gæster kunne give. Gruppen er nu gået i ”tænkeboks” for at vurdere
hvilke alternative muligheder der evt. kunne peges på.

•

Et andet område som lokalrådet har brugt mange ressourcer på, er vores LAR-projekt, altså lokal
afkobling af regnvand. Som de fleste måske er bekendt med, har Lokalrådet gennem flere påpeget
at kommunen har et problem med overløb nede ved Givskud bæk lige vest for byen. Derfor har en
arbejdsgruppe i de seneste par år arbejdet med LAR-projektet og det lykkedes heldigvis at få
etableret et eksempel på afkobling hos Poul Hansen, Østervang. Det optimale ville have været at
bruge eksemplet hos Poul som en demonstrations for byens borgere, men det spændte corona
desværre ben for. Projektet har dog været omtalt i den lokale presse. Næste skridt er nu taget, dvs.
at alle potentielle husejere i Givskud har fået et brev fra Vejle spildevand med opfordring til at få
afkoblet regnvandet på deres grund. Vejle spildevand har derudover afholdt et virtuelt møde i
december 2020, hvor man har forklaret såvel det tekniske som de økonomiske aspekter i en
afkobling. Denne fase kører nu frem til 1. juni 2021, hvor vi håber at min. 30% af de potentielle
husejere har meldt ind til Vejle spildevand at de er interesseret i afkobling. Hvis ikke vi når de 30%,
så frafalder kommunen sin støtte til projektet og dermed også tilbagebetalingen af kloakbidraget
på op til 26.000 kr. Konsekvensen vil derefter blive at man om nogle år vil foretage en traditionel
kloakseparering, med deraf væsentlig større udgifter for såvel kommunen men også for den
enkelte husejer.

Lokalrådet har ligeledes peget på at Vejle Spildevand bør overveje at starte op med afkobling af det
offentlige regnvand som udgør ikke mindre end 30% af det regnvand som falder på veje, stier og
offentlige pladser/områder. Vejle spildevand har desværre afvist vores opfordring.
Senest har vi fået en henvendelse fra konsulentfirmaet URLAND som har arbejdet med LAR i
landsbyen Nordenskov ved Varde. Vi har opfordret til et uformelt møde med URLAND, Vejle
Spildevand, Natur- og Miljøafdeling i kommunen og Givskud lokalråd. Vi venter stadig.
Lokalrådet ønsker også at inddrage skolens elever i projektet.
•

Delebilordning og samkørselsapp. Lokalrådet fik 2020 i samarbejde med firmaet ”Byens Bil”,
startet en delbilsordning op. Dvs. at 4 lokale sponsorer har betalt i alt 30.000 kr. og fået deres logo
på ”byens bil”, som har fået base ved tankanlægget midt i byen. Efter en lidt langsom opstart er det
vores fornemmelse at ordningen nu fungerer ganske nogenlunde, men vi ville da gerne se lidt mere
aktivitet. Sideløbende med delbilsordningen har vi arbejdet etablering af en samkørselsapp.
NABOGO. Det er endnu ikke igangsat, desværre også bremset noget af diverse restriktioner.

•

Den faste kommunikationsgruppe som består af lokale foreninger og lokalrådet har bl.a. arbejdet
med et nyt re-design af hjemmesiden Givskud.dk. Den er nu oppe og køre og fungerer fint. Siden er
blevet mere dynamisk og lettere at manøvrere i. Gruppen omfatter også facebooksiden ”Det sker i
Givskud” som med stor dygtighed styres af Vibse og Elin, - stor ros til jer begge.

•

Gitte Hansen´s gode ide med et vejviserskilt i byen er nu realiseret og sat op på hjørnet ved torvet
og købmanden. Efter et længere tilløb fik en arbejdsgruppe skiltet på plads. Lars fra lokalrådet har
været udvikler og tovholder omkring projektet, - tak til Gitte for den gode ide og tak til Lars for det
praktiske. Pressen har også dækket med omtale og billede af skiltet.

•

Vores dygtige bypedel Poul Hansen, som er tovholder for Det grønne bylaug, sørger for at byen og
dens omgivelser altid tager sig pænt ud. Lokalrådet vil gerne have lov til at takke dig Poul for din
store indsats omkring forskønnelse af byens torv og grønne områder mv. – du skal vide at vi sætter
stor pris på din indsats. Et lille opråb: Skulle der være nogen som er interesseret i at hjælpe Poul, så
hører vi gerne fra jer.

•

Løbende tilsyn og vedligeholdelse af Naturlejrpladsen ved Knudshøje. Også her er vi taknemlig for
at Elin og Leif Kyed m.fl. gør et stort arbejde gennem sæsonen – tak for det. Pladsen har her i
coronatiden været særdeles populær, ja næsten overfyldt i perioder, med såvel lokale som gæster
fra hele lander. Pladsen bliver generelt rost af gæsterne.

•

Infrastruktur, herunder trafikale forhold mv. Lokalrådet har gennem flere år peget på en række
lokale problemstillinger i forbindelse med trafikale forhold i og uden for byen. Ikke mindst omkring
adgangen for vores børn til skolen. Derfor har vi igen peget på etablering af en cykelsti mellem
Givskud og Harresø og gerne forlænget helt til Jelling. Der er sendt en officiel henvendelse til
kommunen, men ikke umiddelbart respons. Vi har taget kontakt til lokalrådet i Jelling for om vi i
fællesskab kan presse kommunen mht. ønsket. Et par ting har vi dog set realiseret i den forløbne
periode, dels etablering af gadelys på resten af Løveparkvej og dels en kommende hastighedsbump

på Hvejselvej (bliver udført snart). Derudover har vi i det forløbne år oplevet at kommunen
pludselig fandt midler til en ny cykelsti langs Løveparkvej fra Søndergårdvej og op til stien langs
kunstgræsbanen, - det var overraskende.
•

Hvad arbejder lokalrådet ellers med? Tiden tillader ikke at jeg går i detaljer omkring alle aktiviteter
som foregår i lokalrådets regi eller i samarbejde med Givskud´s foreninger og organisationer, men i
kort form vil jeg nævne nogle af dem her: Vådområdeprojektet (tæt kontakt til Naturstyrelsen og
Vejle kommune). Genplantning af vejtræer langs cykelstien til Riis.

Hvad vil lokalrådet arbejde med i det kommende år?
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Forsøge at blive kommunens klimalandsby. En arbejdsgruppe er netop nedsat og satser på
temaet ”cirkulær økonomi”, dvs. genbrug og genanvendelse.
Modernisering af midtbyen – Gruppen Riis-Givskud Invest arbejder intenst på at få gang
renovering og ikke mindst finde en god løsning på dagligvarebutikken samt realisere andre
oplagte projekter.
Boligprojektet i Elmelunden. Lokalrådet vil følge udviklingen tæt og holde kontakt til bl.a.
Domea. Forsøge at holde kommunen op på, at foretage en grøn byggemodning m.m.
Arbejde hårdt på at vi kommer i mål med LAR-projektet, herunder fortsat udøve pres på Vejle
spildevand for at afkoble det offentlige regnvand.
Arbejde på at få etableret en samkørselsapp.
Mht. trafikale forhold: Presse på for cykelsti til Jelling, kigge på hastighedsbegrænsninger
gennem byen.
Forsat arbejde på forskønnelse af Givskud og omegn. bænke, mødesteder, adgang til Givskud sø
mv.
Stigruppen skal op at køre igen snarest muligt.
Lokalhistorie og Hærvejsmuseum. (Projekter som kører langsigtet).

NOGLE GENERELLE TANKER OM GIVSKUD OG FREMTIDEN:
Corona er noget skidt, men der er også ting og perspektiver, som vi som mennesker bliver mere bevidste
om, f.eks. nærheden til naturen og ophold i naturen. Der er vi i vores område privilegeret. Vi traf i foråret
2020 en kvinde på Naturlejrpladsen. Hun var fra det indre København og pt. hjemsendt på
lønkompensation. Hun var ved at få ”kuller” af de begrænsninger som herskede i byen. Hun havde taget en
rask beslutning og taget toget fra København til Jelling og med rygsæk gik hun nu op ad Hærvejen. Ville
overnatte på Knudshøje naturlejrplads. Hendes umiddelbar glæde ved stedet var ikke til at tage fejl af, ”hvor er her stille og rart”. Et godt eksempel på at vi bor dejligt herude.
Kan vi drage en fordel af de meget anderledes tider som vi oplever nu, - ja måske. Forhåbentlig kan vi åbne
andres øjne op for den grønne oase som vores område kan tilbyde. Håbe på at man som tilflytter, gerne
børnefamilier, kan se de kvaliteter som vores by og omegn kan tilbyde. Derfor skal vi fortsat arbejde hårdt
på:
• at kunne tilbyde attraktive boliger og grunde hvor man kan bygge

•
•
•

at kæmpe for at bevare vores skole og institutioner
at kæmpe for bevarelse af vores dagligvarebutik
at pege på de fantastiske turistattraktioner vi har, samt den dejlige natur

Givskud skal forblive en landsby med det image og charme som en landsby giver, men Givskud har
faciliteter og infrastruktur til at huse 40-50% flere indbyggere uden at det går ud over landsbyidyllen, som vi
gerne vil fastholde. I dag bor der vel ca. 625 borgere i byen og ca. totalt i sognet ca. 1250. Lokalrådets vision
peger på at vi skal vokse til 1500 borgere i 2025, - det burde ikke være umuligt og vi har faciliteterne til det,
- dagligvarebutik, skole med institutioner, idrætshal og moderne kunstgræsbane m.m.
Til sidst vil jeg gerne sige tak til lokalrådets samarbejdspartnere i Vejle kommune, ikke mindst ULN. Der skal
også lyde en stor tak til Givskud´s forskellige foreninger og organisationer, uden jer er vi ingenting. Endelig
og ikke mindst, en kæmpe tak fra min side til mine kolleger i Givskud lokalråd incl. alle de eksterne ildsjæle
som er særdeles aktive i vores forskellige arbejdsgrupper.
Givskud, den 30. marts 2021
Bjarne Østerlund.

